
 

08-05 (11-03 helyett)  

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz; 00 43 5242-6922-430 
 
Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevoink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti 
segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze nem kötelezo, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos 
egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevo/felhasználó egyéni felelosségére dönt. Egyéb 
esetekben Általános eladási feltételeink vannak érvényben. Az Adatlap minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A 
csomagolóeszközök méretére, a színárnyalatra és a rendelkezésre álló fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát 
fenntartjuk magunknak. 

 

AQUAWOOD Intermedio Spritzfertig    53613 ff 
 

A termék leírása Vízzel hígítható falazúr, akrilát-alapú diszperziók, kiváló tölto hatású, 
jól csiszolható.  
Rugalmas és szilárd bevonatot ad. Biocid adalékot nem tartalmaz.  
Aquawood Dickschichtlasur-ral együtt kiválóan ellenáll az idojárás 
viszontagságainak. 
 

Különleges tulajdonságok Megakadályozza a bemártással készített színes impregnálások 
átcsiszolását.  
Különösen telt és sima felületet ad.  
 

Alkalmazási területek  Ablakok és ajtók köztes festése, különösen, ha a lombhullató fafajták 
durva pórusúak. Iroko-kambala faanyagon, Aquawood Spritzisoliergrund 
alapozóval együtt, kiváló szigetelo hatás érheto el.  
 

A felhordás módja  Festékszóróval (Airless, Airmix).  
 

Impregnálás  Aquawood-Tauchimprägnierung S, E vagy K anyaggal. 
(lásd Adatlap). 
Köztes szárítás: legalább 4 óra.  
 

Köztes réteg Aquawood Intermedio spritzfertig-gel. 
Nedves rétegvastagság: 100 ÷125 µm;  
Köztes szárítás: legalább 2 óra.  
Köztes csiszolás: 220-as szemcsézettségu anyaggal.  
 

Fedoréteg  Aquawood Dickschichtlasur spritzfertig,  
kb. 5% vízzel hígítva (lásd Adatlap); 
Nedvesfilm-vastagsága 225 ÷ 250 µm. 
 

Hígítás A termék festékszóróval történo feldolgozásra készen kerül eladásra. 
Szükség esetén az anyag vízzel hígítható.  
 

A környezet és a 
munkadarab homérséklete 

Legalább + 10 °C. 
A magas páratartalom és/vagy az alacsony homérséklet késlelteti a 
száradást.  
 

Száradási ido (20°C-on 
szobahomérsékleten) 

Legalább 2 óra.  
 
 

Munkaeszközök Használat után azonnal mossa ki azokat vízzel. Az odaszáradt 
festékmaradványokat ADLER Aqua Cleaner-rel vagy ADLER Abbeizer 
festékoldóval távolíthatja el.  
 

 



 
Folytatás      Aquawood-Intermedio spritzfertig 53613 
 
 
Hatékony fedés (rétegenként) Gyakorlattól függo fogyás Airless-szórás esetén 

Kb. 200 ÷ 250 g/m2; 100 ÷1250 g / fm ablakprofil.  
 

Kiszerelési egységek 5 kg, 25 kg, 120 kg 
 

Tárolás Huvös, de fagymentes helyen.  
 

Eltartható Legalább 1 évig a gyárilag lezárt kicsomagolásban.  
 

Színárnyalatok Hanf/Canapa                  53613 
Színtelen                         53730 
 

Különleges utasítás Kérjük, ügyeljen „A faablakok festékszórási eljárással történo 
rétegzésére vonatkozó irányelvek”-ben foglaltakra. 
 

Biztonságtechnikai 
tudnivalók 

Kérjük, ügyeljen a „Biztonságtechnikai eloírások”-ban foglaltakra! 

 


